Planning de la Visita obligatòria relativa a LES OBRES I INSTAL·LACIONS PER A
L’ADEQUACIÓ DE LES UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ 4ª I 5ª (A) DE L’HOSPITAL DE
L’ESPERANÇA, DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (Exp. 002/2021O-PO). Aquesta visita obligatòria està únicament adreçada a les empreses que no es van
presentar a l’anterior visita.

Els informem que la visita al Centre es farà el proper dia 12 de febrer de 2021 a les 13:00
hores.
•

El punt de trobada per realitzar la visita, és al HALL del Centre: Hospital de l’Esperança,
Carrer Sant Josep de la Muntanya, 12. 08024 Barcelona.

•

La visita serà obligatòria per poder presentar-se a la licitació. Es realitzarà aquest únic dia
per a tots els licitadors.

•

Per aquesta visita serà necessari que les empreses la sol·licitin prèviament, abans del dijous
11 de febrer a les 11 hores, mitjançant correu electrònic a la següent adreça:
contractacio@psmar.cat.

•

L’objectiu de la visita és conèixer “in situ” els espais i les instal·lacions que s’han de reformar,
i fer una posada en comú, entre el PSMar i els licitadors, dels dubtes que s’hagin generat
dels documents publicats així com d’altres que sorgeixin en el moment de la visita.
Es considera que per més detallada i exhaustiva que sigui la informació aportada al Projecte
Executiu que forma part de PPT i del seus Annexes, donat que es tracta d’una obra de
reforma la visita aportarà un valor afegit indispensable per fer-se càrrec de l’abast de la
mateixa, de les possibles interaccions amb l’activitat , l’entorn assistencial, amb els veïns,
així com dels espais exteriors que es podran utilitzar per acopis de materials i ubicació de
contenidors. Per tant, es conclou que aquesta visita ha de ser obligatòria. Només així es
tindrà la garantia que els licitadors disposin de tota la informació per confeccionar una
proposta tècnica i econòmica ajustada a les necessitats de l’obra.

•

A la visita es lliurarà a cada empresa el Certificat d’assistència, que s’haurà d’adjuntar al
sobre número 1 de l’oferta.

•

Atès la situació actual de crisi sanitària derivada de la malaltia ocasionada pel nou
coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), només podrà assistir a la visita una persona per
empresa i si s’escau, es faran grups d’entrada entre les persones presentades, per tal de
complir amb les mesures adients de seguretat.

•

Les persones assistents hauran d’acreditar-se com a treballadores de l’empresa licitadora
que representen mitjançant qualsevol document que ho acrediti (targeta de visita, capçalera
de la nòmina, targeta identificativa del treballador, etc...).

•

Aprofitem per recordar que qualsevol consulta referida al procés de licitació (tant si és sobre
el Plec de Prescripcions Tècniques com si és sobre el Plec de Clàusules Administratives
Particulars), s’haurà de formular per escrit al correu: contratacio@parcdesalutmar.cat. Les
respostes es publicaran en l'espai d'aquesta licitació dins la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

